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Istnieje rosnąca grupa salonów, któ-
re poszukują alternatywnych źródeł 

dochodów. Z reguły wynika to z chę-
ci uatrakcyjnienia oferty, podniesienia 
standardu usług, wyprzedzenia kon-
kurencji, przyciągnięcia nowych grup 
klientów. Najlepiej w roli usług dodat-
kowych sprawdzają się te, które gwa-
rantują stosunkowo wysokie przycho-
dy przy minimalnych inwestycjach. Do 
tej grupy zdecydowanie należy właśnie 
masaż rolkowy – Rollmaster! 

Rollmaster odróżnia od propozycji 
konkurencji kilka istotnych elementów. 

Przede wszystkim unikalny, 
bardzo atrakcyjny design, 
oraz nowatorskie 
rozwiązania techniczne: 
• innowacyjny, ślimakowy  

kształt wałków masujących 
gwarantujący korzystniejszy 
wpływ na przesuwanie limfy – 
co z kolei prowadzi do lepszych 

efektów masażu! Wałki masujące 
w urządzeniach ROLLMASTER 
kręcą się w dwie strony – 
dzięki temu nie ma potrzeby 
przechodzenia podczas masażu 
na drugą stronę urządzenia.

• Czujniki pomiaru nacisku 
– pomagają w dobraniu 
odpowiedniej siły nacisku na 
wybrane części ciała. Kluczem do 
doskonałych efektów masażu jest 
nie siła lecz odpowiedni sposób 
masowania. Czujniki pomagają 
dobrać siłę nacisku tak, by nie 
była za duża i by masaż nie 
powodował szkodliwych efektów

• Odtwarzacz DVD z nagranym 
programem ćwiczeń co pozwala 
na całkowicie samodzielną 
obsługę urządzenia, a co za 
tym idzie nie jest konieczne 
zatrudnienie dodatkowego 
personelu

• Możliwość podpięcia pod 
istniejący system kontroli 
załączeń

Atrakcyjność i kondycja 

Solarium to miejsce odwiedzane przede 
wszystkim przez kobiety, dbające o swój 
wygląd, dobre samopoczucie i kondy-
cję, zatem wszystko co pomoże im o nią 
zadbać z pewnością przywitają z za-
interesowaniem. Z czasem salon zyska 
sobie nowych klientów, a dzięki pozy-
tywnym efektom masażu zyska również 
dobrą renomę. 

Pamiętajmy również, ze zarówno so-
larium jak i masaż można zaliczyć do 
medycyny naturalnej szczególnie je-
śli w opalaniu weźmiemy pod uwagę 
aspekty biopozytwnego oddziaływania 
promieni UV na naszą skórę.    

Zadzwoń po dobrą cenę!

tel. (077) 441 30 80 

0501 397 423

www.rollmaster.pl

Masaże rolkowe to bardzo ciekawa usługa, która powinna 
zainteresować właścicieli salonów, którzy pragną poszerzyć swoją 

ofertę. Innowacyjne rozwiązania, atrakcyjny design i równie 
atrakcyjna cena – przyjrzyjmy się bliżej zaletom Rollmastera. 

Prezentacja

Rollmaster w solarium


